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ద్వితీయ వనం 
ముస్లి ముల అవసరాలను తీర్చుట 

 ప్రియ సోదర్య! ఈ వనం ఆరంభం ఒక చ్చని స్ంఘటన దావర్య 
చేస్తూను, నా స్తిహితడైన షేఖ్ (ఇబ్రాహీం బిన్ స్తలిహ్, అహ్ స్తలోని 
షరీఆ కాలెజ్ లెకిరర్) చెపాిరుుః  
 "సుమారు 18 స్ంవతసర్యల ఒక నవయువకుడు అహ్‘స్త నుండి 
దమామమ్ తన కారోల బయలుదేర్యడు. అతడు అస్ిమ రోగి. దమామమ్ 
చేరుకుని వెంటనే అతనికి ఊప్పరి ఆడనటల ఏరిడింది. ఇది ఓ భయంకర 
వషయానికి స్ం మతం అని అస్ిమ రోగులకు ముందే తెలుసు. 
ఇల్లంటపుిడు వవేకవంతమన చురుకుతనం, వెంటనే రోగి చుటట 
గుమిగూడి అతని ఆరోగయం గురించ్చ స్తక్షమమన శ్రదా చాల్ల అవస్రం.  
 ఎపుిడైతే తాను ఏ క్షణానెవి నా స్ిృహ్ తప్పి పోవచిని, పడిపోవచినీ 
ఆ యువకునికి అరిమయియందో, అపిడతను చుటాటల ముందు పడిపోతే 
బాగుండదు కదా అని మరింత ఆవేదనతో దమామమ్ చేరుకని ఏమంత 
స్మయం కాక ముందే తిరిగి అహ్ స్త చేరుకోవాలని నిశియించు 
కునాిడు. అతని ఛాతిలో ఏదో అవస్ూ ఉనిటల, స్రిగాగ శావస్ తీసుకోలేక 
పోతనాిడని దగగరుని వారు గ్రహించ్చ, ఈ స్ితిలో వెళ్ుకుంటే 
బావుంటదని ప్రధేయ పడాారు. ఎనోి రకాలుగా అతనిపై ఒతిూడి తీసుకచేి 
ప్రయతిం చేశారు. అయినా అతడు ఒకాటీ పటిటంచు కోకుండా తిరిగి 
పోవడానికి తన కారు ఎకాాడు. ఒకోా క్షణం అతి కింనంగా గడుసుూంది. 
ఒకోా క్షణం ఒకోా శావస్ను ఆపుతనిటలంది. ప్రకాన తిరుగుతే ధైరయం 
ఇచేి కారుణయతండ్రి లేడు. మమకారంతో గుండెకు హ్తూకునే 
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మాతృమూరిూ లేదు. తవరగా తలి చ్చకితస అందించే, ఆపదాాంధ్యవ 
సోదరుడు లేడు. రపిల్లరికుండా ముందుకు చూస్తూ పోతే పొడగాటి 
రొడుా. గమాయనికి చేరుకునేంత శకిూ లేనటల ఏరిడుతంది. స్గం దారి 
చేరుకునాిడో లేదో అవస్ూ ఎకుావై పోయింది. కంట్రోల్ కోలోియే 
ప్రమాదం ఏరిడుతంది. కళ్ళు తేటగిలులతనాియి. చావు స్మీప్పంచ్చ- 
నటలనిప్పసుూంది. ఇక చ్చవరి ఘడియలే అని భావంచాడు. ఒక బ్రిడిా క్రంద 
కారును ఆపాడు. దారి గుండా పోయేవారితో ఏదైనా స్హాయం 
కోరుదామనాి శకిూ లేకుండా అయిపోయింది. ఆశలు కోలోియాడు. ఇక 
అల్లలహ్ వైపునకు మరల్లడు. అమానతగా ఉని ఆతమను 
అపిజెపిటానికి, ఒంటరి ప్రయాణంలో ఉండి, ఏమి చేయాలో దోయక 
అనుకోకుండా బండి నుండి దిగి దాని ముందు వచ్చి వెలకిల పడాడాు. 
బహుశా అల్లలహ్ కారుణయం కురుస్తూందేమో, జ్జడలేని ఒంటరితనంపై 
అల్లలహ్ కరుణ దృష్టట పడుతందేమో. అదే క్షణంలో తనకు తానే 
మరచ్చపోయినటలయింది. స్ృహ్ తప్పినటలయింది. ఏమి జరుగుతందో 
ఏమీ తెలియదు. ఒక వషయం తపి; ఇక ఈ జీవతానిి దాని 
అందచందాలను వీడిపోయే స్మయం వచేిస్ందని.  
 కాని అల్లలహ్ కారుణయం అతని వెంటే వెంబడిస్తూ ఉంది. ఎందుకు 
అల్ల కాదు? ఆయన కరుణామయుడు, క్షమించువాడు, కృపాస్తగరుడు, 
ఓరుిగల పరిశుదుాడు.  
 దారి గుండా పోతని ప్రయాణికులోల ఒకతను స్ిృహ్ తప్పినటల తన 
కారుపై పడి ఉని పడచుప్పలలవాడిని చూడటానికి వస్తూడు. ఏ 
యాకిసడెంట్ చ్చహాిలు లేవు, ఇతని ఈ స్ితికి అస్లు కారణం ఏమిట్ల 
తెలియడం లేదు. అయినా అతను ప్రశిల మోతలకు తావవవకుండా 
ముందు ఈ అపరిచ్చత వయకిూకి స్హాయం అందించాలి అని చెయితో పటిట 
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చూస్తూ యువకుని చెయియ కదిలినటల చూశాడు అతడు తన మూతి, 
ముకుా వైపు సైగ చేసుూనాిడు. అంటే ఇక శావస్ నడిచే అవకాశాలేలవు అని 
తెలియజేసుూనాిడు. అతడిి ప్రణంతో చూస్ ఈ పుణాయతమడు 
స్ంతోషపడాాడు. అల్లలహ్ అతడిి కాపాడడాని మ ననుి పంపాడెమో అని 
అనుకని, దగగర ఉని ఓ ఊరిలో మంచ్చ చెస్ట సెిషలిస్ట డాకటర్ వదదకు 
తీసుకెళ్ుడానికి తందర పడాాడు. అకాడికి చేరుకునాిక తన మెడపై వచ్చి 
పడా అమానత పటల మంచ్చ శ్రదా చూపాడు ఓ డాకటర్. ఆ పుణాయతమడు 
శావస్ ఆగిపోతని, చావుగురకలకు గురైన యువకుని తల్లపున నిలబడి 
చూసుూనే ఉనాిడు. తాను ఏ ఉదేదశంతో ప్రయాణానికి బయలుదేర్యడో 
మరచ్చ పోయాడు. లోకానేి తన వెనక వదిల్లడు. ప్రణం కోలోితని 
మనిష్టని కాపాడుటకు ముందుకు వచ్చి అల్లలహ్ దయతో తిరిగి అతని 
స్తినంలో చేరిడానికి. ఏదో ముందు నుండే పరిచయం ఉనిటల కాదు. 
ఐహిక ల్లభానిి ఉదేదశించీ అంతకు కాదు. అల్లలహ్ అనుగ్రహించ్చన ఓ 
స్తాారయం చేసుకోవాలని మాత్రలు. అల్లగే దృష్టట స్తరించ్చ యువకుని 
వైపు చూస్తూ, తనకు తోచ్చన శ్రదా చూపుతూ, అల్లలహ్ అతనికి స్వస్ిత 
ప్రస్తదించాలని, తిరిగి కతూ జీవతం దొరకాలని అల్లలహ్ తో దుఆలో 
నిమగుిడై ఉనాిడు. కంచం కంచం మంచ్చగా శావస్ తీసుకోగలుగు 
తనాిడు. కిలషటపరిస్ితి దూరమవుతంది. వ్రేళ్ళు ఆడుతనాియి. జీవతం 
మెరుపు కళ్ులోలని కాంతి దావర్య మినుకుమినుకుమంటంది. ఆ 
పుణాయతమడు ఎంతో ఆశతో డాకటర్ కళ్ులోల కళ్ళుస్ తదేకదృష్టట స్తరించ్చ 
ఉనాిడు. అతని మోమున ఒక ఆనందమన చ్చరునవువ గురించ్చ 
పెనగుల్లడుతనాిడు. క్షణం తర్యవత క్షణం గడుసుూంది. నీ ప్రభువు 
కారుణయం లులుచేస్తవారికి స్మీపం కనబడుతంది. యువకుని 
శరీరంగాలలో జీవచలనం మొదలయింది. డాకటర్ ముఖకవలికలోల 
స్ంతోషం తనికిస్ల్లడింది. అతని నూతన జీవత శుభవారూ డాకటర్ నోట 
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వెలువడింది. ఆ పుణాయతమడు అపుిడే అతని నోట అతని ఇంటి ఫోన్ 
నంబర్ తెలుసుకునాిడు. అతని ఇంటివారికి తాను తెలియకుండా 
ఉండటానికి అకాడి నుండి జ్జరుకునాిడు. తన ఈ స్తాార్యయనిి 
వవేకవంతముతో గట్టటకిాంచడానికి అతని ఇంటికి ఫోన్ చేస్ వారి అబాాయి 
క్షేమ వషయంతో పాట ప్రసుూతం ఉని అడ్రస్ వారికి తెలిపేశాడు.  
 కాని: ... మీరవరండి మాటాలడుతనిది? చెపిండి అల్లలహ్ మీకు 
స్దాభగయం ప్రస్తదించుగాక? ఓ పుణాయతమడా మీరవరో చెపిండి? మీ 
శుభనామం తెలియజేయండి, మీ గపితనం గురించ్చ ప్రజలకు 
తెలుపనివవండి, మీరు చేస్న స్తాారయం గురించ్చ వవరించనివవండి, మీరు 
మాకు చేస్న లులుకు బదులుగా మీకు లులు చేయనివవండి, పరిశుదుాడైన 
అల్లలహ్ దయతో మా కడుకు ప్రణానిి కాపాడిన మీరు, మీకు ఏ లులు 
చేస్తూ స్మతూలుతంది. మిమమలిి గౌరవంచ్చ, స్తారించే భాగయం 
మాకివవర్య? చెపిండి మీరవరు? అన అడిగిన ప్రశికు బదులుగా "పుణయం 
స్ంపాదించుకోదలిచ్చన వాడు"... అని రండే రండు పదాలు చెప్పి 
కరుణామయుడు, కనికరించేవాడైన అల్లలహ్ నుండి స్తఫలితానిి ఆశిస్తూ 
ఆ పుణాయతమడు ఫోన్ పెటేటశాడు.  
 స్తాారయం చేస్నవాడా నీకు శుభం కలుగుగాక, అల్లలహ్ నీకు 
స్రిపోవుగాక, నీ అడుగులు మంచ్చ వైపే పయనమవుగాక, అల్లలహ్ నినుి 
స్రవ చెడుల నుండి కాపాడి, రక్షణ కలిించుగాక, అల్లలహ్ నీ ఆరోగయం, నీ 
జీవతం, నీ స్ంతానాలోల శుభం, వృదిా కలుగజేయుగాక, మీకు, మాకూ 
స్వరగంలో ఉనిత స్తినం ప్రస్తదించుగాక అని వారు దీవంచారు.  
 షేఖ్ నాతో చెపాిడు: ఇపిటికీ దీనమన, వనయపూరవకమన ఈ 
చేతలు ఆ పుణాయతమని కరకు దుఆ చేయుటకై అల్లలహ్ ముందు 
ఎతూబడుతాయి. అతని లులు గురుూకచ్చినపుిడల్లల ఇదే పరిస్ూతి ఉంటంది.  
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 తన సోదరుని ఓ అవస్ర్యనిి తీర్యిడు, చూడాానికి అదేమంతలే... కాని 
దానికి రండు పకాలోల (ఇరువైపులోలని మధయ) ఉని మనసుస కావాలి. తన 
సోదరుని అవస్రం తీరిి ఎంత గపి అదృషటం స్ంపాదించాడు!! తవరలో 
తీసుకెళ్ళు తలి చ్చకితస చేయించ్చ ఏ స్తఫలయం, వజయం స్తధంచాడు!! 
నిశియంగా అది గపి స్తఫలయం, వజయం, దాని గురించే అల్లలహ్ ఇల్ల 
తెలిపాడుుః  

  {77}احلج:[ ُهونَ ُتْفل   َواْلُبُدوا َرباُكْم َوافَْعُلوا اخلَْْيَ َلَعلاُكْم ]

]మీ ప్రభువును ఆరాధించిండి, మించి పనులు చేయిండి, వీటి 
ద్వారానే మీకు సాఫలయ భాగయిం లభిసుుింది[. (హ్జ్ 23: 77). 
 సోదర్య నీకు స్దాభగయం ప్రపూమవుగాక! నీ సోదరుని ఏదైనా అవస్రం 
తీరిడంలో వెనకాడకు, అది నీ స్మయం కెటాయించైనా, నీ శ్రమ 
దావర్యనైనా స్రే. నీ స్ృష్టటకరూ నీ అవస్ర్యలిి తీరుస్తూ ఉంటాడని, నీ 
బాధను తేలికగా చేస్తూడని, నీ చ్చంతను దూరం చేస్తూడని మరియు నీ 
ఉపాధలో శుభం కలుగజేస్తూడని నమమకం ఉంచు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ప్రవచ్చంచారుుః  

يه  َكاَن اللُ  )َوَمْن َكانَ     ِف  َحاَجت ه (.ِف  َحاَجة  أَخ 

"ఎవరైతే తన  సోదరుని అవస్ర్యనిి తీరుస్తూ ఉంటాడో అల్లలహ్ అతని 
అవస్ర్యనిి తీరుస్తూడు". (బ్దఖారి 2442, ముస్లం 2580). మరో 
స్ందరభంలో చెపాిరుుః  

وء(. َع السُّ
 )َصنَائ ُع اْلـَمْعُروف  َتق ي َمَصار 

"స్తాార్యయలు చెడు స్తినాల నుండి కాపాడుతాయి". (తబ్రానీ. ఇది 
హ్స్న్ హ్దీసు). మరో స్తరి చెపాిరుుః  
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ُلُه َلَليَْها أَْو تَْرفَُع َلُه َلَليَْها َمتَاَلُه َصَدَقةٌ )
ُجَل ِف  َدابات ه  َفتَْهم  نُي الرا

 (.َوتُع 

"ఒక వయకిూ వాహ్నము మీద కూరోిడానికి లేదా అతని ఏదైనా స్తమాను 
దాని మీద పెటటడానికి అతనికి స్హాయపడుట కూడా స్తాారయలు". 
(ముస్లం 1009, బ్దఖారి 2989). 
 బహుశా నీవు ఒక హ్వాల్లదరునిగా పనిచేసుూని వీరుని స్ంఘటన వని 
ఉంటావు. అతని పేరు జుమ్  హూర్ బిన్ అబ్దదల్లలహ్ గామిదీ 
రహిమహుల్లలహ్. ఏదో కోర్ నిష్ లో మునుగుతని ఒక తండ్రి అతని 
ఇదదరు కడుకులను కాపాడే భాగయం అల్లలహ్ అతనికి ప్రస్తదించాడు. అస్ర్ 
నమాజు చేసుకోవడానికి తాను ఓ మస్ాద్ వైపు వెళ్ళూండగా 'కాపాడండి, 
కాపాడండి' అని అంతర్యతమ నుండి వెళ్ళూని, పరిచయమన  మకలు వని, 
క్షణం పాట ఆలస్యం చేయ కుండా మునుగ బోతని ఆ ముగుగరి 
ప్రణాలు కాపాడుటకు ప్రయతిం చేస్, ముందు తండ్రిని కాపాడి ఒడుాకు 
చేరిి తన మిత్రునికి అపిజెపాిడు. అనంతమన ధైరయంతో, నిరుపమానమన 
తాయగంతో తన ఆతమను, జీవతానిి ధార్యపోస్ తండ్రి ల్లంటి ప్రేమతో 
ఇదదరు ప్పలలలను కాపాడుటకు వెంటనే వెనకిా తిరిగాడు. వారిదదరిని కాపాడే 
భాగయం అల్లలహ్ అతనికి ప్రస్తదించాడు. కాని క్షేమంగా ఒడుా 
చేరుకనుటకు అతని శకిూ అతనికి తోడివవలేక పోయింది. వపరీతమన 
అలస్టకు గురయాయడు. స్ముద్ర సుడిగుండంలో పటట కోలోియాడు. 
కెరటాలు అతనిి మరింత లోత మ తీసుకెళ్ు స్తగాయి. శకిూ నశించ్చ 

పోయింది. కళ్ు ముందే కంచెం కంచెం జీవత జోయతి ఆరిపోయింది. 
అతడు అల్లలహ్ మారగంలో అమరవీరుడయాయడు. బహుశా ఈ అమరవీర 
పతకం తన గురించే ఎదిరి చూసుూండవచుి. మనం ఇదే మంచ్చ భావన 
ఉంచుతాము. అల్లలహ్ ఇదే మంచ్చ స్తినం అతనికి ప్రప్పూ చేయుగాక. 
అయితే ఇల్ల ఈ వీరుడు కనుమరుగయి పోయాడు. స్ముద్రం 
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లోతలోకి మునిగి పోయాడు. తన ఈ ధైరయం మరియు శౌరయంతో 
అరుదైన ఫిదాయీ మరియు ప్రధానయత పలకలు చెకాాడు. వాస్ూవానికి 
మన ఈ కాలంలో ఇది అరుదైన నిదరశన. నేను ఇం మమనాలి. ఇంతకంటే 
ఎకుావ ఏమీ అనలేను. అల్లలహ్ నీపై అనేకానేక కరుణలు కురిప్పంచుగాక. 
వశాల స్వరగంలో నివాస్ముంచుగాక. అమరవీరుల, పుణాయతమల స్తినం 
ప్రస్తదించుగాక. ఆయన స్తాారయఫలమిచుివాడు, కనికరం, దయ 
గలవాడు. 
 నీ సోదరుని అవస్రం అంటేుః అతనికి ఏదైనా బాధ ఉంటే నీవు దానిి 
సులువుగా చేయుట. అవస్ూ ఉంటే చ్చకితస చేయించుట. అపుి ఉంటే 
తీరుిట. అతను అడిగినపుిడు అప్పిచుిట. ఏదైనా లోపం ఉంటే దూరం 
చేస్ అతని పరువు కాపాడుట. స్తిహ్ం దావర్య తృప్పూనిచుిట. అతని వెనక 
అతని కరకు దుఆ చేయుట. ప్రతి స్తాారయంలో అతనికి 
చేయూతనిచుిట. మంచ్చ వషయంలో స్హాయపడుట. ఈ స్తాార్యయల 
దావర్య అల్లలహ్ ప్రేమను చూరగని, ఆయన కర మ ప్రయాస్పడి ఆయన 
స్ంతృష్టట పొంది వజయ వంతనివ అయిపో.  

*  *  * 
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